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HYSEED-HIBRIDKALÁSZOSOK. EGY LÉPÉSSEL
MÁSOK ELÔTT.
A SAATEN-UNION egyedülálló módon négy kalászos fajban foglalkozik hibridnemesítéssel. A sikertörténet a rozzsal
indult a nyolcvanas években, amit a hibridbúza követett,
amely mind a mai napig egyedül a cégünk kínálatában áll
rendelkezésre. 2018 őszétől már az új korszakot nyitó hibridárpáink is elérhetőek a köztermesztésben, a hibridtritikáléval pedig folynak a bevezetését megelőző kísérletek,
és középtávon szintén várható a portfólióba kerülése.
Egyre több nemesítőház kapcsolódik be a hibridkalászosok fejlesztésébe, így azok teljesítménye a jövőben még
tovább nőhet. Ezért döntöttünk úgy, hogy a hibridjeinkkel
kapcsolatos agrotechnikai, termesztéstechnológiai és hibridválasztási javaslatokat – a hazai körülmények között elvégzett számos fejlesztői kísérlet és a gyakorlatból vett
tapasztalatok alapján – az immár harmadik éve bevezetett
HySEED hibridkalászos-programban összegezzük és adjuk
rendszeresen közre. A HySEED olyan újszerű és hazánkban
is évente közel 35 000 hektáron alkalmazott technológia,
amely valódi választ ad a termesztési környezet kihívásaira.
A nagy genetikai értékű, prémiumminőségű vetőmag
használata és a következetesen kivitelezett termesztéstechnológia együttesen eredményezhet nagy hozamokat
és fenntartható jövedelmezőséget azoknak a gazdálkodóknak, akik nem érik be kevesebbel. Tapasztalataink szerint intenzív technológiához jó hibrid dukál, és ez fordítva
is igaz: a hibridekben rögzült sokoldalú előnyök kiaknázása
érdekében a legkorszerűbb technológiákra van szükség. A
termelők előszeretettel választanak a nagy genetikai értékű,
stabilan teljesítő, a környezeti stressztényezőkre jól reagáló
és értékesíthető minőséget képviselő hibridek közül. Hiszen
a kalászos hibridek a fajtákhoz mérten erőteljesebb fejlődésüknek és jobb stressztűrésüknek köszönhetően nagy terméssel és termésbiztonsággal rendelkeznek. Az előnyök
maximális kiaknázása érdekében azonban jelentős hangsúlyt kap az eddig megszokottól számos ponton eltérő termesztéstechnológia megismerése, következetes alkalmazása
és fejlesztése. Meggyőződésünk, hogy a HySEED program
fontos a termelési kockázat csökkentése érdekében, hiszen
a kalászos hibridek termesztése ezekre az elvekre alapozva
egyre meghatározóbb pillérévé válik hazánk gabonaelőállításának. Aki a kalászos hibridek termesztése mellett
dönt, az intenzív, tudatosan felépített és nagy hozamszintet megcélzó, korszerű termesztési rendszerrel dolgozik.
Csatlakozzon ön is a SAATEN-UNION HySEED hibridkalászos-programjához, ismerje meg a javasolt termesz-
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téstechnológia alapjait, hogy a befektetett munka valóban
eredményes legyen. Hiszen a hibridhasználat valamennyi
meghatározó felületen termesztett kalászos esetében, így
a búzánál, az árpánál és a rozsnál is, a gyakorlat számára
stabil és az eddigieknél magasabb jövedelmet biztosít. Próbálja ki ön is a HySEED-hibridkalászosokat, és használja ki
az általuk elérhető előnyöket! Járjon egy lépéssel mások
előtt!

Blum Zoltán
ügyvezetô

Varga Gábor
termékfejlesztô
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A SAATEN-UNION HAZAI HIBRIDKALÁSZOS-PORTFÓLIÓJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI (2020)
HIBRIDBÚZA
érésidô

HYKING

HYDROCK

HYFI

HYNVICTUS

HYSTAR

HYXPERIA ÚJ

HYWIN

HYBIZA

KÖZÉPKÉSEI

KÖZÉPKORAI

KÖZÉPKORAI

KÖZÉPKORAI

KÖZÉPKORAI

KÖZÉPKORAI

KÖZÉPKORAI

KORAI

kalászolási idô

középkései

korai

középkorai

középkorai

középkorai

középkorai

középkorai

korai

télállóság

nagyon jó

jó-nagyon jó

nagyon jó-kiváló

jó

jó

jó

nagyon jó-kiváló

jó

nagyon jó

jó

nagyon jó

kiváló

kiváló

kiváló

kiváló

kiváló

kalász/m²

magas

magas

jó

magas

átlagos

átlagos

magas

jó

mag/kalász

magas

magas

magas

magas

magas

magas

jó

magas

ezermagtömeg

jó-átlagos

jó

jó

jó

magas

magas

jó

jó

hektolitersúly

jó

jó

magas

magas

magas

magas

magas

magas

Állóképesség

kiváló

nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

jó

nagyon jó

Sütôipari érték

átlagos

jó

jó

jó

átlagos

jó

kiváló

jó

Termésképzô elemek,
termôképesség

Hagberg-féle esésszám

jó

jó

jó

magas

jó

magas

jó

jó

Zeleny-szediment.

jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

jó

jó

jó

jó

fehérjetartalom

jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

alacsony

nagyon jó

magas

jó

lisztkihozatal

jó

magas

magas

jó

jó

jó

nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

nagyon jó

átlagos

jó

sárgarozsda

0

0

0

0

0+

0

+++

0

vörösrozsda

0

0

0

0+

0

0+

0

0+

lisztharmat

0

0+

0+

0+

+

0+

0

0+

szeptóriás levélfoltosság

0

0+

0+

0

0+

0

0

0+

fuzáriózis

++

0

0

0

0

0+

0+

0

Betegség-ellenállóság

HIBRIDROZS

SU PERFORMER SU COSSANI

Alapinformációk,
hasznosítási irány

szemes

szemes-szenázs

SU SANTINI
szenázs

SU ARVID ÚJ SU BENDIX ÚJ
szemes-szenázs

szemes

HIBRIDÁRPA

SU HEDY

SU HYLONA

KÖZÉP

KÖZÉPKORAI

közép

középkorai

jó

nagyon jó

nagyon jó

kiváló

kalász/m²

jó

magas

mag/kalász

magas

magas

érésidô
kalászolási idô
télállóság

érésidô KÖZÉPKORAI KÖZÉPKORAI KÖZÉPKORAI KÖZÉPKORAI KÖZÉPKORAI
kalászolási idô
télállóság
Termésképzô elemek,
termôképesség

korai

középkorai

középkorai

középkorai

középkorai

nagyon jó

jó

nagyon jó

jó

jó

kiváló

nagyon jó

nagyon jó

kiváló

kiváló

kalász/m²

magas

jó

jó

jó

magas

mag/kalász

magas

magas

magas

jó

magas

ezermagtömeg
Állóképesség
növénymagasság
Minôségi jellemzôk
esésszám

jó

jó

jó

magas

jó

kiváló

nagyon jó

nagyon jó

nagyon jó

jó

magas

középmagas

középmagas

magas

magas

jó

jó

nagyon jó

jó

jó

magas

jó

jó

jó

magas

fehérjetartalom

jó

jó

jó

jó

magas

amilogramérték

Termésképzô elemek,
termôképesség

ezermagtömeg
Állóképesség
növénymagasság
Minôségi jellemzôk
esésszám
fehérjetartalom

magas

jó

jó-átlagos

jó-átlagos

magas

magas

jó

nagyon jó

magas

magas

jó

nagyon jó

jó

jó-átlagos

lisztharmat

0+

0+

Betegség-ellenállóság

magas

jó

jó

jó

jó

hálózatos levélfoltosság

0

0

Betegség-ellenállóság

jó

nagyon jó

jó

jó

jó

rozsda

0

0

lisztharmat

0+

0

0

0+

0

üszög

0+

+

rinhospórium

0

0

0+

0

0

rinhospórium

0+

0

barnarozsda

0

0

0

0

0

0: nem fogékony (átlagosnál jobb toleranciaszint), 0+: közepesen fogékony (átlagos toleranciaszint), +: közepesnél fogékonyabb (átlagosnál gyengébb toleranciaszint),
++: fogékony, +++: nagyon fogékony (fokozott érzékenység)
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HIBRIDBÚZA

HYWIN
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés

• középkorai, kifejezetten agresszívan bokrosodó,
nagy termôképességû hibrid
• mennyiség és minôség tekintetében is kifejezetten
intenzív reakció az osztott fejtrágyázásra
• közepesen magas habitus, közepes szalma, igen
nagy szárszilárdsággal
A második hibridbúza-generáció tagja, mely a középkorai
érésidô utolsó harmadában kalászol és érik, tenyészidejében szinte azonos a HYFI és HYSTAR jellemzôivel. A HYWIN
olyan nagy termôképességû búzahibrid, amely francia vetésterületen a legnagyobb növekedést érte el 2013-ban.
Kiváló a bokrosodóképessége, azonban a nagy termésmennyiség és a hibridben rejlô minôség a legjobban
intenzív viszonyok között érvényesül. Vörösrozsdával
szemben nem fogékony, ugyanakkor a sárgarozsdára közepes fogékonyságot mutat. Sárgarozsdás évjáratban a
HYWIN jól megvédhetô, az ehhez alkalmazkodó technológiával hatalmasakat képes teremni. A 2014. évi MKK-terméstanúsítás során, 4 termôhelyen mért átlagtermése
10,15 t/ha volt, a siófoki termôhelyen pedig 11,55 t/ha
nettó termésével vezette a rangsort. A 2016. évi betakarítási szezonban, hazai nagyüzemi körülmények között,
nyolc termôhely átlagában 10,8 t/ha-os termésátlagával a
legjobban termô, legmegbízhatóbb hibridek egyikeként
takaríthattuk be, csakúgy, mint 2015-ben.

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 10.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

12,359

12,907

t/ha

t/ha

Nak, 2016
Termés: 12,907 t/ha

Gárdony, 2016
Termés: 12,359 t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2016, Szelekta Kft. (Gárdony),
Naki Mg. Zrt. (Nak)

A HYWIN teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=12 helyszín)
120
HYWIN

Termés (rel. %)
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100,0
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104,7
100,0

101,0 100,0

103,3
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100,0

100,0
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100,0

111,6

109,5

107,0

106,2

kísérleti átlag

Hantos

Nak Belvárdgyula Táp

Szentes Jászdózsa

Fábiánsebestyén

Nova

Bozzai- Szihalom Jászfelsô- KiskunlacBárdos
szentgyörgy háza

átlag

HIBRIDBÚZA

HYDROCK
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés

• kiváló termôképesség, malmi minôség markánsan eltérô termesztési körülmények között is
• széles vetésidô- és elôvetemény-tolerancia
• középkorai érés, egészséges növényállomány

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász

A HYDROCK annak a hibridbúza-generációnak a tagja,
amelyben a kedvezô agronómiai tulajdonságok között a
lehetô legjobb technológiai alkalmazkodóképesség is nagy
szerepet kapott. Ennek megfelelôen a vetésidô-kísérletek
alátámasztják, hogy a HYDROCK a széles vetésidô-toleranciájú búzahibridek közé tartozik. Termôképességét a
HYFI-hez hasonlóan stabilan képes megôrizni a megkésett,
október közepén elvégzett vetésekben is. Állománya
egészséges, a HYDROCK kiváló fertilitású kalászaiban tapasztalataink szerint átlagon felüli ezermagtömegû és kedvezô malmi paraméterekkel rendelkezô árumag fejlôdik.

Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 20.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

11,158

10,670

t/ha

t/ha

Fábiánsebestyén, 2018
Termés: 10,670 t/ha

Gárdony, 2016
Termés: 11,158 t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2016, Szelekta Kft. (Gárdony),
Kinizsi 2000 Kft. (Fábiánsebestyén)

A HYDROCK teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=11 helyszín)
120
Termés (rel. %)

HYDROCK
114,0

110
100

109,2

105,9
100,0

100,0

101,6

105,7
100,0

100,0

kísérleti átlag

112,6

100,0

103,9

100,0

104,2

107,5
100,0

100,0

104,9
100,0

100,0

102,3

106,5
100,0

100,0

90
80

Hantos

Polgárdi

Nak

Táp

Szentes

Jászdózsa

Fábiánsebestyén

Nova

Szihalom Jászfelsô- Szanda
szentgyörgy

átlag
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HIBRIDBÚZA

HYFI
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök
• a legszélesebb vetésidô-intervallumú,
középkorai érésidejû hibridbúza
• meghökkentô mennyiséget és elismert
malmi minôséget nyújtó, univerzális búzahibrid
• korai kalászolás és kimagasló télállóság jellemzi
A HYFI a hibridbúzák 2. generációjának méltó képviselôje,
a NÉBIH hivatalos kísérleteiben három év átlagában kiemelkedô, 124,1%-os relatív terméseredménye figyelemre
méltó és stabil teljesítményének köszönhetô. A HYFI eredményei kiválóak, ezért hazai állami fajtaelismerésben is részesült; 2015-ben a nagy termôképességû, valódi malmi
búza kategóriában került be a Nemzeti Fajtajegyzékbe. Az
egyik legrugalmasabb termesztési tulajdonságokkal jellemezhetô hibrid, ennek köszönhetôen a búzahibrid-vetésterületen napjainkban meghatározóvá vált. A hazai
agroökológiai viszonyokhoz minden esetben jól alkalmazkodik, a vetésidô alapján a legrugalmasabban kezelhetô. A
HYFI a legnagyobb termést a szeptember 20.–október 10.
közötti normál vetésidôben adja. A vetésidô kitolódása
miatt termésdepresszióra nem hajlamos, megkésett vetésre a legalkalmasabb hibrid. Megbízhatóan ellenáll a kemény télnek és a kalászosokat leginkább veszélyeztetô
betegségeknek. A megfelelô összetételû és több részletben adagolt tápanyagot jó tápanyag-reakció mellett bô
terméssel, nagyon stabil fehérje- és B1–A2 sütôipari minôséggel hálálja meg. Az egyik legnagyobb szalmájú hibrid,
de állóképessége igen jó, szalmája erôs és rugalmas, megdôlésre nem hajlamos, képes megtartani a hibrid hosszú és
sok termést ígérô kalászait. Jó tulajdonságainak köszönhetôen betakarításkor kimagasló szemtermés és az átlagosnál
jobb szalmatermés várható.

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés
Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 20.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Hasznosítási irány: malmi
Vizsgálati idôszak: 2013–2014–2015

A HYFI teljesítménye
Nyersfehérje:
a hivatalos kísérletekben Sikértartalom:
Esésszám:
(NÉBIH 2013–2015)

13,4 m/m%
27,0 m/m%
303 sec.

Zeleny-érték:

47

Sütôipari érték:

B1–A2

A HYFI teljesítménye a hivatalos posztregisztrációs kísérletekben (GOSZ–VSZT 2017–2019)
HYFI

kísérleti átlag

Termés (rel. %)

110

6

107,8
100

107,3
100,0

107,3

106,9
100,0

100,0

100,0

90
80

2019

2018

2017

2017–2019 átlaga

HIBRIDBÚZA

HYXPERIA

ÚJ
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök
• változatos és stresszes körülmények között is
megbízható
• kiemelkedô kalászfuzáriózis-ellenálló képesség, jó
általános betegség-ellenállósággal kombinálva
• malmi minôség
Harmadik generációs hibridbúza-választékunk legújabb
tagja az idén debütáló, középkorai érésidejű HYXPERIA. Kiegyenlítetten bokrosodó, betegség-ellenállóság szempontjából kifejezetten stabil, a korai és a normál vetésidőt
kedvelő, átlagos fejlődési dinamikájú típus. Átlagos méretű
kalászaiban magas ezermagtömegű és kimagasló hektolitersúlyú, malmi paraméterekkel rendelkező árumag terem.
Különösen ajánljuk középkötött talajokon történő termesztéshez. Tapasztalataink szerint nagyon változatos, stresszes
körülmények között is kiegyenlítetten bokrosodik, erőteljes
gyökérzetet fejleszt, továbbá remekül ellenáll a legfontosabb betegségeknek. Sárgarozsda, szeptóriás levélfoltosság
és kalászfuzáriózis ellenálló képessége kiváló, vörösrozsdatoleranciája jó-közepes, ennek köszönhetően siló- vagy
korai betakarítású szemeskukorica-elővetemény után is biztonsággal vethető. Szalmája közepes erősségű, ezért a különösen nagy termelési intenzitású termőhelyeken a kora
tavaszi, kíméletes szárszilárdítást meghálálja. A HYXPERIA
minden olyan tulajdonságot hordoz, ami a legújabb fejlesztésű hibridbúzáktól elvárható: kiegyenlített és jó termőképesség, malmi minőség, kiváló tápanyag-reakció.

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés
Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 5.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésben 1,2 millió mag/ha
októberi vetésben 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Termés (rel. %)

A HYXPERIA teljesítménye SAATEN-UNION termékfejlesztési kísérletben (Agrofil-SZMI Kft. 2018, Püski)
110
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HIBRIDBÚZA

HYNVICTUS
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök
• középkorai kalászolás és érés, kiemelkedően nagy
termőképesség
• gyors fejlődés, széles vetésidő- és tőszám-tolerancia
• erősen bokrosodó növények, jó fertilitású,
szálkacsonkos kalászok, malmi minőség
A HYNVICTUS új típusú búzahibrid, amely egyesíti elődeinek kedvező tulajdonságait. A HYSTAR, a HYWIN és a HYFI
termésbiztonságát hordozza, azoknál néhány nappal korábban kalászol, de azonos időben érik. A HYNVICTUS
technológiai alkalmazkodóképessége kiemelkedő, megkésve is vethető, tovább bővítve a széles vetésidő-toleranciájú búzahibridek sorát (HYFI, HYDROCK, HYNVICTUS).
Erősen bokrosodik és remekül kompenzál, így biztonsággal
megcélozható a 120-130 mag/m2 vetőmagnorma. A
HYNVICTUS az átlagos és a kifejezetten nehéz körülmények legyőzhetetlen bajnoka. Produktivitását igazolják
a 10, olykor a 11 t/ha-os termésszint feletti eredményei. A
hibrid állományai látványosan egészségesek, szár- és levélrozsdákkal, a hálózatos levélfoltossággal és a kalászfuzáriummal szemben jó-kiváló, a lisztharmattal és a szeptóriával szemben átlagos ellenálló képességű. Szálkacsonkos
kalászaiban átlagon felüli ezermag- és hektoliter-tömegű
árumag fejlődik, kedvező malmi paraméterekkel.

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés
Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 20.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

10,477

9,024

t/ha

t/ha

Fábiánsebestyén, 2018
Termés: 10,477 t/ha

Hantos, 2018
Termés: 9,024 t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2018, Kinizsi 2000 Mezôgazdasági
Zrt. (Fábiánsebestyén), Simon Mezôgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hantos)

A HYNVICTUS teljesítménye a hivatalos kísérletekben (NÉBIH 2016–2017, korai éréscsoport, n=6 és 7 helyszín)
140
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HIBRIDBÚZA

HYKING
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés

• középkései érésû, nagy egyedi termôképességgel
• erôteljes, robusztus felépítés, egészséges és nagy
felületû levélzet
• kiváló agronómiai értékek, jó adaptációs képesség

Termésfelépítés

A HYKING középkései tenyészidejű hibrid, két éréscsoport
határán. Ez két szempontból is előny, hiszen a HYKING valóban biztonságos megoldás a környezeti stresszoroknak
erősen kitett, de alapvetően jó vízgazdálkodású területeken a minőségi búzatermesztés megvalósításához. Fejlődési dinamikája jó, kiváló bokrosodóképességének és nagy
egyedi termőképességének köszönhetően a szeptemberi
vetésekben kifejezetten igényli az alacsonyabb – 1,2 millió
mag/ha – vetőmagnorma használatát. Az előveteményt
körültekintően válasszuk meg, mert a HYKING levélbetegségekkel szembeni nagyon jó ellenállósága átlagos kalászfuzárium-ellenállósággal párosul. A korai betakarítású kukorica-elővetemény vagy a forgatás nélküli talajművelés
kerülendő, csapadékos évjáratban a kalászvédelemre kiemelten szükséges figyelni. A termőhelyi adottságokban
nem válogat – ami a nagyon jó általános agroökológiai alkalmazkodóképességének eredménye –, viszont a HYKING-ben
rejlő potenciált a mélyebb termőrétegű, jobb vízgazdálkodású talajokon tudjuk a legnagyobb mértékben kihasználni.

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 15.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

9,944

9,468

10,120

t/ha

t/ha

t/ha

Bácsbokod, 2018
Termés: 9,468 t/ha

Bozzai, 2017
Termés: 9,944 t/ha

Fábiánsebestyén, 2018
Termés: 10,120 t/ha

Forrás: Nagy Imre családi gazdasága (Bozzai), Aranykalász Zrt. (Bácsbokod), Kinizsi 2000 Kft. (Fábiánsebestyén)

A HYKING teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=8 helyszín)
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Termés (rel. %)
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HIBRIDBÚZA

HYBIZA
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés

• gyors fejlôdési ütemû, intenzíven regenerálódó
típus
• korai kalászolású és érésû, így a legszárazabb
területeken is biztonságosan termeszthetô
• kiváló elôvetemény-tolerancia, kimagasló
termôképesség

Termésfelépítés

A HYBIZA termôképességét a nagy terméspotenciálon túl
a hibrid kifejezetten gyors fejlôdési ütemének és kiváló regenerálódóképességének köszönhetjük. Ezek a tulajdonságok a szárazságra hajlamos termôhelyeken, eltérô
környezeti körülmények között is stabil termôképességet
eredményeznek. A NÉBIH hivatalos kísérleteiben éréscsoportjának abszolút gyôztese volt 2015-ben kiemelkedô,
126,1%-os relatív termésmennyiséggel. Termesztéstechnológiájában a gyors regeneráció elôsegítése és a relatív
tápanyaghiányos állapot elkerülése érdekében különösen
nagy szerepe van a kora tavaszi elsô fejtrágya minél
korábbi kijuttatásának. Az állományát alkotó növények közepes magasságúak, felálló levélzetûek és biztonsággal
termeszthetô felépítésûek. A HYBIZA szalmája erôs, a megdôlésnek kiválóan ellenáll, a legkorábban betakarítható
hibridek közé tartozik. Átlagosnál nagyobb ezerszemtömege jó hektolitersúllyal, kimagasló esésszám-stabilitással,
beltartalmi paraméterei alapján pedig malmi jelleggel társul. Kirobbanó teljesítményét akár a késôbb lekerülô, a hibridek számára feltételesen alkalmas elôveteményeket
követôen is megôrzi.

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 15.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

11,652

11,376

t/ha

t/ha

Gárdony, 2016
Termés: 11,652 t/ha

Nak, 2016
Termés: 11,376 t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2016, Szelekta Kft. (Gárdony),
Naki Mg. Zrt. (Nak)

A HYBIZA teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=6 helyszín)
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HIBRIDBÚZA

HYSTAR
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés
télállóság
szárazságtûrés

• nagyfokú szárazság- és hôségtûrés
• a koraiság és a kiemelkedô termôképesség
egyedülálló kombinációja
• kimagasló technológiai tûrôképesség

Termésfelépítés

Nemesítési programunk elsô, a gyakorlat szempontjából
meghatározó mérföldköve, még napjainkban is az egyik
legsikeresebb búzahibrid a köztermesztésben. A HYSTAR
robbanásszerû elterjedését kedvezô agronómiai tulajdonságai összességének köszönhetjük. A hibrid egyediségét a
viszonylagos koraiság és kiemelkedô termôképesség kombinációja adja. A HYSTAR különösen ajánlott azokon a termôhelyeken, ahol az elérhetô termés mennyiségét rendszerint a hôség és az aszály okozta stresszhatások korlátozzák. A búzahibridek termesztésével ismerkedô gazdaságok is eredményesen tudják hasznosítani a HYSTAR-t,
mert különösen jó a technológiai tûrôképessége. Ez a hibrid a korai, szeptemberi vetésekben fejlôdik a legkiegyensúlyozottabban, de az október elsô dekádjában elvetett
állományok is nagyon jó termôképességûek. Bokrosodóképessége átlagos, viszont a fejlôdô teljes értékû kalászok
kiemelkedô termést hoznak, nagyszámú és jól kitelt magokat érlelnek. A meghatározó betegségekkel szemben jó
ellenálló képességû, megdôlésre nem hajlamos, így igazán
megbízható termelési alapot kínál. A HYSTAR – megfelelô
technológiával és az átlagosnál jobb termôhelyeken – minôségi árualap elôállítására is alkalmas hibrid.

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
Zeleny-szediment.
fehérjetartalom
sikértartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember 20.–október 15.
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,2 millió mag/ha
októberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata az intenzitás és a körülmények függvényében
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
fuzárium
DTR
szeptóriás levélfoltosság
rozsda

Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások

11,086

11,796

t/ha

t/ha

Nak, 2016
Termés: 11,796 t/ha

Gárdony, 2016
Termés: 11,086 t/ha

Forrás: Magyar Kukorica Klub-terméstanúsítások, 2016, Szelekta Kft. (Gárdony),
Naki Mg. Zrt. (Nak)

A HYSTAR teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=7 helyszín)
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Termés (rel. %)
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HIBRIDÁRPA

SU HYLONA
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai jó/átlagos
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

érés
télállóság

• középkorai érés, nagy kompenzációs képesség,
kiemelkedő produktivitás
• széles vetésidő- és tőszámoptimum
• kiváló betegségtolerancia, kimagasló aszálytűrés,
nagyfokú évjárat-stabilitás
A SAATEN-UNION hibridárpa-nemesítésének egyik legfrissebb és agronómiai szempontból legsokoldalúbb képviselője az SU HYLONA. Középkorai érésű, kimagasló
télállóságú és szárazságtűrésű, nagy termésstabilitású hibrid. Az SU HYLONA-t a legkiválóbb kompenzációs képesség jellemzi, gyors fejlődési dinamikájának, kiváló regenerálódóképességének, jó bokrosodásának és a produktív,
nagyméretű kalászoknak köszönhetően. Intenzív termesztési környezetben mutatja meg termőképességét. Levelei
egészségesek, ami a nagy termés alapja. Ennek az árpahibridnek kiváló az agronómiai tűrőképessége, hiszen a
megkésett – októberi – vetésekben is jól fejlődik, azaz a fajtákat is megszégyenítően széles vetésidő-intervallumú.
Szeptemberi vetésben, jó kelési feltételek esetén pedig 1,5
millió mag/ha-os normával is dolgozhatunk. Intenzíven fejlődő állományai tavasszal meghálálják a növekedésszabályozó alkalmazását. Az SU HYLONA kiugróan jó takarmányozási értékkel, magas fehérjetartalommal rendelkezik.

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

hektolitersúly
fehérjetartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember vége–október eleje
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
októberi vetésnél 2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata 1–2 nóduszos fejlettségû állományban általában javasolt
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság
rozsda
rinhospórium

Az SU HYLONA teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NÉBIH 2017–2018, n=5 és 6 helyszín)
Termés (rel. %)

SU HYLONA

100

102,6

100,0

104,8

100,0

90
80
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st. fajták átlaga

110

2018
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HIBRIDÁRPA

SU HEDY
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai jó/átlagos
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök
• középérésű, kiemelkedő termőképességű
hibridárpa
• kiválóan adaptálódó, kifejezetten jó agronómiai
adottságú típus
• nagyon jó általános betegségtolerancia,
megzabolázhatatlan teljesítmény
Árpanemesítésünk új korszakot nyitó genotípusa, az európai hibridárpák magasabb termésszintjének zászlóshajója
az SU HEDY. Kiváló dinamikával fejlődik, kifejezetten erőteljes gyökérzetű és egészséges levélzetű hibrid. Levelei
szembetűnően szélesek és vaskos szövetűek, biztosítva a
nagy termőképességet. A növények bokrosodóképessége
jó-kiváló, a kalászorsójuk hosszú, így nagy tömegű kalászok kinevelésére képesek úgy, hogy azok jó fertilitásúak
és átlagon felüli ezerszemtömegűek. Az SU HEDY állományai jó termőhelyi adottságok esetén, illetve intenzív termelési környezetben magas, nagy szalmájú növényekből
állnak. Ezek számára a nagy tömegű kalászok megtartása
komoly feladat – különösen tavasszal, intenzív trágyázás
és kiemelkedően jó termőhelyi adottságok mellett –, ami
miatt a hibrid állományainak kora tavaszi állományszilárdítása a technológia kötelező eleme. Ezután az SU HEDY
nagy termése biztonsággal betakarítható, piacosságát
pedig az egészséges és nagy tömegű, átlagon felüli hektolitersúlyú gabonaszemek garantálják.

érés
télállóság
Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

hektolitersúly
fehérjetartalom
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember vége–október eleje
javasolt vetési norma szeptemberi vetésnél 1,5 millió mag/ha
októberi vetésnél 2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata 1–2 nóduszos fejlettségû állományban általában javasolt
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
hálózatos levélfoltosság
rozsda
rinhospórium

Az SU HEDY teljesítménye az üzemi kísérletekben (SAATEN-UNION 2018, n=5 helyszín)
120
Termés (rel. %)

SU HEDY

100

kísérleti átlag

112,8

110
103,8

105,8

103,9
100,0

100,0

100,0

106,1

103,7
100,0

100,0

100,0

90
80
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HIBRIDROZS

SU COSSANI
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés

• biztos hozamú, főleg a száraz években, amikor
minden tonna számít
• kiegyensúlyozott sütőipari értékű, anyarozsnak jól
ellenálló, egészséges szemtermés
• korai, nagy tömegű, egészséges levélzetű és teljesnövény-szenázs céljára is alkalmas hibridrozs

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

Az SU COSSANI Európa számos termelési körzetében elterjedt. A gyakorlatban elsősorban ott szeretik és alkalmazzák, ahol ki tudják használni, hogy kettős hasznosítású
hibrid. Bármelyik termesztési célt is válasszuk esetében,
biztosak lehetünk benne, hogy beváltja a reményeinket:
teljesnövény-szenázsként, abraktakarmányként és humán
élelmezési célra is kiemelkedő és jó minőségű termést ad.
Hiszen az SU COSSANI levele és kalásza is nagyon egészséges, tapasztalataink és a hibriddel végzett speciális vizsgálatok szerint a kalász anyarozs-fertőzöttségi szintje
kifejezetten alacsony. Sőt egyes, a rozstermesztésben
elterjedt, de kritikus gyomirtó szerek hatóanyagaival szemben is a legkisebb érzékenységet mutatja, élettani aktivitása tehát ebből a szempontból is kimagasló. Átlagosan
bokrosodó, nem túl magas – jó állóképességű –, nagy kalászmérettel kompenzáló rozshibrid. Gyors növekedési eré-

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember közepe–október közepe
javasolt vetési norma 1,8–2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata általában nem szükséges
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

lyű, ezért nagyon hamar szenázsolható. Az SU COSSANIra minden körülmények között bátran alapozható a rozstermesztés hazánkban is.

Az SU COSSANI teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NÉBIH 2016–2018, n=5, 4 és 5 helyszín, st. fajták 2016–2017: st. Varda,
st. Ryefood; 2018: st. Ryefood, st. Dankowskie Diament)
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SU COSSANI

st. fajták átlaga

Termés (rel. %)

130
120

129,4

124,7

122,8

121,9

110
100

100,0

100,0

100,0

100,0

90
80
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HIBRIDROZS

SU ARVID

Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

ÚJ

kalászolás
érés

Szembetûnô elônyök

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász

• kettős hasznosítású rozshibrid
• kiegyenlített hozam
• kimagasló ezermagtömeg
Az SU ARVID olyan új, kettős (szemes-szenázs) hasznosítású rozshibrid, amely évjárattól függetlenül, megbízhatóan ad magas hozamot. Ezt a 2019. évi NÉBIH-vizsgálatok során is bizonyította, hiszen relatív 111,1%-os
eredménnyel múlta felül a standard fajták teljesítményét.
Átlagos méretű kalászai kimagasló ezermagtömegű –
32-41 gramm – szemtermést rejtenek. Állományát átlagosan bokrosodó, nagy habitusú növények alkotják, melyek
a kalászolást megelőzően jól emészthető, rostokban gazdag, dús levéltömeget nevelnek.

Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember közepe–október eleje
javasolt vetési norma 1,8–2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata általában nem szükséges
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

Az SU BENDIX és az SU ARVID teljesítménye
a hivatalos kísérletekben (NÉBIH 2019, n=5 helyszín)

Termés (rel. %)

120
110

111,1

100

100,0

90
80

SU BENDIX

116,6

SU BENDIX

SU ARVID

st. fajták átlaga

Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

ÚJ

kalászolás
érés
Termésfelépítés

Szembetûnô elônyök
• a sertéstartók álma
• kimagasló és stabil fehérjehozam
• csúcstermő, szemes hasznosításra ajánlott
rozshibrid
Az SU BENDIX új rozshibridünk a 2019. évi NÉBIH-vizsgálatokban első helyet ért el, a standard fajtákhoz képest
relatív 116,6%-os szemtermés-eredménnyel. Kifejezetten
erősen bokrosodó, mérsékelt növénymagasságú, nagy
kalászméretű és meghökkentő kalászonkénti szemszámot
biztosító típus. Ezermagtömege átlagos – 28-34 gramm –,
ám ezek a rozsszemek átlagon felüli fehérjetartalommal
rendelkeznek. Az SU BENDIX a sertéstartók álma: kimagasló és stabil fehérjehozama az egészséges abrakfogyasztás alappillére.

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember közepe–október közepe
javasolt vetési norma 1,8–2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata általában nem szükséges
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

15

HIBRIDROZS

SU SANTINI
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök
• kiemelkedô stressztoleranciájú, az extenzív
körülményeket is jól viseli
• nagy tömegû, vaskos levélzetû, középmagas és
kiváló állóképességû hibridrozs
• magas energiatartalom, kiváló takarmányalapanyag
Az SU SANTINI kifejezetten a legkönnyebb talajokra és extenzív adottságokra nemesített turbóhibrid. Igen jól alkalmazkodó, úgynevezett kompenzáló típus. Nagyon intenzív növekedési erélyû, a kalászolást megelôzô idôszakban
már teljesnövény-szenázsolásra is alkalmas, nagy tömegû,
jól emészthetô és egészséges zöldtömeget hozó hibrid.
Mélyre hatoló, nagyon aktív gyökérzete segítségével a
stresszes és szélsôséges körülményeket jól tolerálva messze
felülmúlja a fajtarozsok tulajdonságait. Ezek a fajtajellegek
együttesen lehetôvé teszik az SU SANTINI-re alapozott biztonságos zöldtakarmány-termelést és az árumagtermelési
célra való felhasználását egyaránt. Tapasztalataink szerint termôképességének és kiváló állóképességének köszönhetôen a szemestermesztésre is kifejezetten alkalmas,
ám nagy és korán kialakult, vaskos levélzetû, jól emészt-

kalászolás
érés
Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember közepe–október eleje
javasolt vetési norma 1,8–2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata általában nem szükséges
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

hetô korai zöldtömegének köszönhetôen hazai viszonyok
között a hibridet fôleg szenázs elôállítására használják.

Az SU SANTINI teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NÉBIH 2014–2015 és 2017, n=6, 5 és 4 helyszín)
140
2017

2014–2015 átlaga

Termés (rel. %)

130
120

126,6
120,2

110

104,4

100

102,3
95,6

90

SU SANTINI
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st. Ryefood

97,7

st. Varda

HIBRIDROZS

SU PERFORMER
Általános
Jellemzô/alkalmasság
jellemzôk alacsony/gyenge/korai
jó/átlagos/közép
magas/kiváló/késôi

Szembetûnô elônyök

kalászolás
érés

• kiváló alkalmazkodóképesség, nagy évjáratstabilitás
• magas hozam, jó minôségû és egészséges
szemtermés
• nagyon jó szárszilárdság, kockázatmentesen
és ütemesen betakarítható állomány

Termésfelépítés

kalászok száma/m2
ezermagtömeg
magszám/kalász
Minôségi jellemzôk

Az SU PERFORMER a megújult turbóhibrid-generáció
tagja, amelyet a szemtermés mennyiségére nemesítettek.
Ezért elsôdlegesen jó minôségû árumag elôállítására használják, ám a hazai tapasztalatok alátámasztják, hogy friss
zöldtömegének mennyisége korai szenázscélú termesztésre is alkalmassá teszi. Termôképessége és agronómiai
tulajdonságai alapján az európai rozsvetésterület egyik
csúcshibridje, napjainkban immár több mint tizenöt országban sikerrel termesztik az SU PERFORMER-t. Széles
körû elterjedésének meghatározó elemei az SU PERFORMER kiváló termôhelyi alkalmazkodóképessége, jó általános betegség-ellenállósága és kifejezetten jó állóképessége. Termôhelyi és talajadottságokban nem válogat, az
átlagosnál gyengébb körülményekbôl vagy a megkésett
vetésbôl fakadó lemaradást gyors ôszi fejlôdési dinamikájának köszönhetôen képes behozni. A vetésidô elôrehaladtával a mérsékelt sûrítésre jól reagál. Megdôlésre nem

esésszám
fehérjetartalom
amilogramérték
Technológiai jellemzôk

javasolt vetésidô szeptember közepe–október közepe
javasolt vetési norma 1,8–2,0 millió mag/ha
Állományjellemzôk

növénymagasság
állóképesség
szárcsökkentô használata általában nem szükséges
Betegség-ellenállóság

lisztharmat
rinhospórium
barnarozsda

hajlamos az intenzívebb termôhelyi adottságok és technológiai gyakorlat mellett sem. Állóképessége és szárszilárdsága kifejezetten jó.

Az SU PERFORMER teljesítménye a hivatalos kísérletekben
(NÉBIH 2016–2019, n=5, 4, 5 és 5 helyszín)
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SU PERFORMER

st. fajták átlaga
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Termés (rel. %)
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A SAATEN-UNION-HIBRIDBÚZÁK VETÔMAGKEZELÉSE
– A MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY NÉGY PILLÉRE
A legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelő hibridbúza-vetőmagot csírára kiszerelve, prémiumvetőmagkezeléssel forgalmazzuk, ami a fiatal növény lendületes kezdeti fejlődését segíti elő. Az idei
évtől újdonságként elérhető frakcionált hibridbúza-vetőmagok előnye pedig nem csupán a precíziós
gazdálkodásban, szemenkénti vetés esetén, hanem a hagyományos vetéstechnológia alkalmazásakor
is megmutatkozik: az egyszerre kelő, egyenletesen fejlődő, homogén növényállomány megkönnyíti a
növényápolási, növényvédelmi munkák időzítését és kivitelezését, növeli azok eredményességét.

FRAKCIONÁLT VETÔMAG

HYBRICOAT®

A frakcionált vetőmag alkalmazásának köszönhetően a hagyományosnál egyenletesebbé válik az egyes növényekre
jutó tenyészterület, erőteljesebb és egyenletesebb a bokrosodás, dinamikusabb a kelés, egyöntetűbb és a teljes
technológia során kezelhetőbb a növényállomány. Nehéz,
száraz körülmények között frakcionált vetőmag használatával biztosabb a ráfordítások megtérülése, és az elvártnak
megfelelően fejlődik a hibridbúza-állomány, nagy terméspotenciállal. A frakcionált vetőmag a legkorszerűbb, sűrű
soros szemenkénti vetéstechnológia alkalmazásához is megfelelő fizikai és minőségi paraméterekkel rendelkezik, amivel még homogénebb, jobban bokrosodó állomány jön
létre, még magasabb terméspotenciállal. Használatát ajánljuk mindazoknak, akik nehéz vetési körülmények közepette
gazdálkodnak, akik változatos adottságú talajokon, gyökeresen eltérő elővetemények után hasznosítanák területeiken
a búzahibridekben rejlő lehetőségeket, vagy azoknak, akik
az innovatív vetési és termelési technológiák elkötelezettjei,
felismerve azok hasznosságát a mindennapokban.

A HybriCoat® a vetőmag felszínét beborító mikroporózus
filmréteg, mely egyrészt szolgálja a vetőmag sérülésmentes
és elakadásmentes mozgását a vetőgépben, másrészt egységes, jól megkülönböztethető képet mutat a felhasználó
számára. Ennek a bevonatnak az alkalmazása azonos a hibridbúza kereskedelmi megjelenésének idejével, hiszen a vetőmagon azonnal alkalmazni kezdtük ezt a technikát. A
HybriCoat® bevonattól kapott fényes, ezüstös szín további
előnye az, hogy megkönnyíti a vetőmagvak kijuttatásának
ellenőrzését, a magvak felfedezését a magárokban.

KIEGÉSZÍTÔ CSÁVÁZÁS
A SAATEN-UNION-hibridbúzák vetőmagjaira felvitt kiegészítő csávázás elősegíti a
növények csírázását, stimulálja és fokozza a gyökérnövekedést és biztosítja a kezdeti fejlődéshez szükséges tápanyagot. A plusz tápanyag és a gyorsabb kezdeti fejlődés támogatja a csíranövényeket a környezeti stresszhatásokkal szemben. A
biztos kelés, a jó kezdeti fejlődés és az egyenletes állomány kialakítása a sikeres búzatermesztés kulcsfontosságú eleme.

LAMARDOR®
Protiokonazolt és tebukonazolt tartalmazó, koncentrált, széles spektrumú gombaölő csávázószer. A Lamardor® hatékony az összes fő betegség, így a búzakőüszög, a búzaporüszög, a hópenész, a fuzáriumos gyökér- és szártőrothadás, a bipolarisos gyökérrothadás, a szeptóriás pelyvafoltosság, az árpaporüszög, az árpa-levélcsíkoltság és az árpa
fedettüszög ellen. Megkülönböztető tulajdonsága a fuzáriumos betegségek, a hópenész és a bipolaris elleni hatása. A
betegségek elleni védelem mellett a készítmény élettani hatásokkal is rendelkezik.
Igény esetén a hibridbúza-vetőmagok Systiva®-csávázással is elérhetők. A Lamardor® a Bayer Hungária Kft., a Systiva® a BASF Hungária
Kft. védjegye. A SAATEN-UNION hibridbúza-kínálatában prémiumvetőmagkezeléssel is elérhető hibridek a következők: HYDROCK,
HYWIN, HYFI, HYXPERIA

TERÜLETI SZAKTANÁCSADÓINK
I. régió:
Szabó Tamás régióvezetô
Mobil: +36-30-519-8554
szabo.tamas@saaten-union.hu

8. területi képviselô:
Dömse Dénes
Baranya megye
Mobil: +36-30-192-3307
domse.denes@saaten-union.hu

13. területi képviselô:
Hulvej Tamás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Mobil: +36-30-567-8659
hulvej.tamas@saaten-union.hu

1. területi képviselô:
Balázs Ádám
Gyôr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megye
Mobil: +36-30-430-0029
balazs.adam@saaten-union.hu

9. területi képviselô:
Komáromi Lilla
Tolna megye
Mobil: +36-30-256-4159
komaromi.lilla@saaten-union.hu

14. területi képviselô:
Horváth Anna Renáta
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Mobil: +36-30-218-2895
horvath.anna@saaten-union.hu

2. területi képviselô:
Varga Viktor
Vas megye
Mobil: +36-30-179-6863
varga.viktor@saaten-union.hu

10. területi képviselô:
Molnár Krisztián
Bács-Kiskun megye
Mobil: +36-30-616-8737
molnar.krisztian@saaten-union.hu

15. területi képviselô:
Fábián Géza
Hajdú-Bihar megye
Mobil: +36-30-335-4655
fabian.geza@saaten-union.hu

3. területi képviselô:
Németh Csaba
Veszprém megye
Mobil: +36-30-729-8516
nemeth.csaba@saaten-union.hu

III. régió:
Kolop László régióvezetô
Mobil: +36-30-930-7902
kolop.laszlo@saaten-union.hu

16. területi képviselô:
Suskó János
Csongrád megye
Mobil: +36-30-742-8421
susko.janos@saaten-union.hu

4. területi képviselô:
Szajbert Zoltán
Fejér megye
Mobil: +36-30-518-5640
szajbert.zoltan@saaten-union.hu

11. területi képviselô:
Nagy János
Nógrád és Heves megye
Mobil: +36-30-549-5421
nagy.janos@saaten-union.hu

17. területi képviselô:
Murányi Zsolt
Békés megye
Mobil: +36-30-594-7539
muranyi.zsolt@saaten-union.hu

5. területi képviselô:
Pataki István
Pest megye
Mobil: +36-30-535-1354
pataki.istvan@saaten-union.hu

12. területi képviselô:
Baleda István
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Mobil: +36-30-268-1465
baleda.istvan@saaten-union.hu

II. régió:
Virág Attila régióvezetô
Mobil: +36-30-623-8457
virag.attila@saaten-union.hu
6. területi képviselô:
Csondor Gyula
Zala megye
Mobil: +36-30-192-3306
csondor.gyula@saaten-union.hu
7. területi képviselô:
Fantoly Miklós
Somogy megye
Mobil: +36-30-476-3639
fantoly.miklos@saaten-union.hu
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A kiadvány szerkesztése lezárva: 2020. július.
A katalógusban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.

SAATEN-UNION Hungária Kft.
8132 Lepsény, Vasút u. 57.
Tel.: +36-22-585-202
Fax: +36-22-437-056
E-mail: info@saaten-union.hu
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